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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 7 DE JANEIRO 2016 

 

Nº 1 /2016 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, 

Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro, Mário Francisco Cancela Mesquita Montes e Margarida 

Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Vereadora Maria José Fernandes Lacerda.  

SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe de Divisão Administrativa e 

Financeira.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião Pública sem presenças.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Presidente Nuno 

Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves por não ter estado presente.  

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos o Presidente informou 

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva questionou novamente o problema da 

pavimentação da estrada do Corgo.  

O Presidente informou que sobre o problema ainda não tinha falado com os serviços e que a 

situação se mantinha.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro perguntou se existia alguma estratégia para 

a recolha de lixo, nas ruas principais da cidade. A demora dessa recolha faz com que os cães 

espalhem o lixo pelo chão, criando situações desagradáveis a quem passa e até a sua própria 

segurança.  

O Presidente informou que na remodelação efetuada naquelas ruas, nomeadamente a Rua dos 

Camilos, não foi possível acordar um local para implantação de um ecoponto, mas ficou 

acordado com a empresa que a recolha naquelas ruas teria que ser efetuada logo após o fecho 

dos serviços.  

No entanto iremos junto da empresa para que se arranje a melhor solução.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro perguntou o que se tem feito sobre a 

recolha de cães vadios, que estão a proliferar nas ruas da cidade motivadas pelo lixo que é 

depositado nos passeios antes da sua recolha.  



 

O Presidente disse que o problema está referenciado junto do canil intermunicipal.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro chamou a atenção para os buracos 

existentes em algumas ruas da cidade e de obras levadas a cabo pelo município que não são 

concluídas, por os seus funcionários serem deslocados para outras obras.  

O Presidente vai mandar verificar essas situações.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

1 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 23 de dezembro /2015 a 06 de janeiro /2016 – Saldo do dia 06 de 

janeiro – Vinte quatro mil, oitocentos e dezoito euros e treze cêntimos.  

 

2 - A COMPANHIA MUSEU DO DOURO 

PEDIDO DE LICENÇA DE RUÍDO 

PARA A NOITE DE FIM DE ANO 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento da Companhia 

Museu do Douro a requerer licença de ruído para a noite de Fim de Ano, dia 31 de dezembro 

no espaço do restaurante com inicio ás 23,30h até ás 5,00h.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15º do Dec. Lei 9/2007 de 17/01, cabe ao Município autorizar a 

realização de atividades ruidosas temporárias. O requerido encontra-se tipificado na alínea f) 

do n.º 1 do artº 2 e possui todos os elementos estipulados no n.º 2 do art.º 15 da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15 €”.  

Traz despacho do Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser submetido a ratificação pela 

Câmara Municipal.  

Comunique-se ao requerente via email o deferimento do pedido”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

3 - EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO – 

PEDIDO DE APROVAÇÃO DAS 

CLÁUSULAS DO CONTRATO 

Na sequência da deliberação n.º 187 de 26/11/2015, foi novamente presente o empréstimo 

para aprovação das cláusulas do contrato.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as cláusulas do contrato.  

 

4 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR. JOÃO DE ARAÚJO CORREIA 

CORTA MATO ESCOLAR 

PEDIDO DE LICENCIAMENTO 



 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento do 

Agrupamento de Escolas Dr. João de Araújo Correia, a solicitar o licenciamento para a 

organização do evento “ Corta Mato Escolar “ a realizar no dia 7 de janeiro de 2016 das 9.30h 

ás 11.00h.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art. 35 do Regulamento Sobre Atividades Diversas 

Sujeitas a Licenciamento Municipal (realização de espetáculos de natureza desportiva e 

divertimentos públicos) e possui todos os elementos necessários ao seu deferimento.  

A taxa a pagar é de 15 €.”  

Traz despacho do Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser submetido a ratificação pela 

Câmara Municipal”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho, isentando as respetivas taxas.  

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta.  

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram onze horas, da qual se lavrou 

a presente ata que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada.  

 


